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Liittohallituksen kokousasioita 16.8. 
 
Ehdokkaat ISSF:n tehtäviin  
Suomi voi esittää ehdokkaita Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) luottamustehtäviin, joihin valitaan 
henkilöt yleiskokouksessa marras-joulukuun vaihteessa Egyptissä ja sitä seuraavassa valtuuston (Council) 
kokouksessa. Valtuuston valitsemilla komiteoiden jäsenillä kausi on kaksivuotinen, yleiskokouksen 
valitsemilla komiteoiden puheenjohtajilla, ISSF:n puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla ja hallituksen 
(Executive Committee) jäsenillä nelivuotinen.  
 
Suomi esittää ISSF:n luottamustoimiin: 
Sustainability Committee – jäseneksi Lotta Laitinen 
Statutes and Eligibility Committee – jäseneksi Antti Hannula 
Rifle Committee – jäseneksi Mikko Taussi 
Shotgun Committee – jäseneksi Curt Sjöblom 
Judges Committee – jäseneksi Curt Sjöblom 
Executive Committee – jäseneksi Vesa Nissinen  
 
Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje    
Poliisihallitus on julkaissut ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen. Joitakin SAL:n lausunnossa 
esitettyjä asioita on huomioitu ohjeessa, mutta ei kaikkea. Kyseessä on ampuma-aselain soveltamisohje, ei 
säädös.  
 
MMM:n budjettiesitys 
Maa- ja metsätalousministeriö esittää kolmivuotiselle ympäristölupahankkeen jatkohankkeelle 1,2 
miljoonan euron määrärahaa.  
 
Seuraava kokous 
Hallituksen seuraava kokous on 14. syyskuuta etänä.  
 
 
Ehdokkaita Kultahippupalkittaviksi! 
Nyt on aika ehdottaa Kultahippupalkittavia 2022 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/08/18/nyt-on-aika-ehdottaa-kultahippupalkittavia-5/ 
 
Lajihaku SM-viikolle Lahteen 2023 on auki 
Vuoden 2023 SM-viikko järjestetään Lahdessa 3.-6. elokuuta. Yle Urheilu on entiseen tapaan mukana ja 
välittää laajasti SM-viikon tunnelmia katsojille ympäri Suomen. Lajijaostojen tai seurojen, jotka haluavat 
viedä SM-kilpailut SM-viikolle, tulisi ilmaista sitova kiinnostuksensa SAL:n toimistoon 
anne.laurila@ampumaurheiluliitto.fi viimeistään 11.9.2022. 
Lisätietoa tapahtumasta: www.sm-viikko.fi 
 
Kansainvälisten kilpailujen haku 
SAL kartoittaa seurojen kiinnostusta järjestää kansainvälisiä arvokisoja lähivuosina. Haettavana on muun 
muassa aikuisten ja nuorten haulikon sekä pistoolin ja kiväärin MM-kisoja vuosille 2025-2026 sekä kiväärin 
ja pistoolin Eurooppa Cupin kilpailuja. Myös muiden ampumaurheilun lajien ja arvokisojen kiinnostuneet 
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järjestäjäseurat, ilmaiskaa kiinnostuksenne liiton toimistoon anne.laurila@ampumaurheiluliitto.fi 
viimeistään 30.9.2022. 
 
Kiväärin II-luokan tuomarikurssille 
Ampumaurheiluliitto on julkaissut Claned-alustalla toimivan kiväärin II-luokan tuomarikurssin. Kurssi 
maksaa 30,00 euroa ja sille voi ilmoittautua Suomisportin kautta. 
 
Kurssille ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/12f25665-8fac-479b-9e69-8c117cb16a85 
 
Tuomarikortin saamiseksi henkilön pitää myös suorittaa SUEK:in ilmaiset Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras-
verkkokoulutukset. Nämä löytyvät osoitteesta http://puhtaastiparas.fi 
 
Jaana Välimäki aloittaa projektikoordinaattorina 
Jaana Välimäki aloittaa syyskuun alussa projektikoordinaattorin työt ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ja 
valmennuskulttuurin kehittämishankkeessa. 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/08/18/jaana-valimaki-aloittanut-hankekoordinaattorina/ 
 
 
“Pidä lapset turvassa urheilussa ja somessa” -koulutus 6.10.  
Väestöliiton Et ole yksin -palvelu ja Pelastakaa lapset ry:n Nettivihje järjestävät yhteiskoulutuksen torstaina 
6. lokakuuta etänä klo 17-19.30. Koulutus on suunnattu kaikille urheiluseurojen ja lajiliittojen työntekijöille, 
vapaaehtoisille sekä seuroissa toimiville valmentajille. Koulutus tarjoaa käytännön ohjeita miten valmentaja 
ja seuratoimija voivat suojella lapsia ja puuttua seksuaaliväkivalta ja -häirintätilanteisiin. Koulutus on 
ilmainen. ilmoittautumiset 3.10. mennessä linkistä: 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/a1b04bd9-62c1-497f-9ace-
b623d82ff424?displayId=Fin2559211  
 
Liikunta-aliupseeriksi Puolustusvoimiin? 
Puolustusvoimissa on avautumassa 1.1.2023 lukien liikunta-aliupseerin tehtäviä. Pääesikunnan 
koulutusosasto kartoittaa tehtävästä kiinnostuneita urheilijoita. Urheilijan on toimitettava vapaamuotoinen 
henkilökohtainen hakemus 20. syyskuuta mennessä. Lisätietoja antaa valmennuksen johtaja 
jouni.ilomaki@mil.fi tai 0299 510172. 
 


